
�शवाची  ददु
शा 
बालमजराची कथाू  

 



 

�शवाची  दद
शाु  
बालमजराची कथाू  

 

कथाः डॉ. डी.आर. नागराज   �च�ः आर. एल. �मथरा�दर   

स�लाः डॉ. आर. बी. पाट!ल     मराठ#तः %भाकर नानावट! 
 

शवाची ह� गो�ट. शवा आप�या आई-व�डलाबरोबर एका खे"यात 

राहत होता. $याचे कटंब कजा&'या ओ)याखाल� दबन गेले होतेु ु ू . 

कज& फेड.यासाठ1 शवाला शाळा सोडन मजर� शोधावी लागल�ू ू . 

कटंब कजा&त बडालेले होतेु ु ु . गर�बीमळे कज& व कज& काढ�यामळेु ु  

गर�बी वाढतच होती. सव& जण कज&म6त हो.याचाच 7वचार करत ु

असत. परंत कजा&7वना जगणे श6य न9हतेु . गभा&रपणा, 

बाळंतपणा, वाढ<दवस, ल=न, म$यृ ु, शतेीची कामे, ?बया, खत,  

पेरणी, या सग@यासाठ1 कज&... कज&. मागील 7पAयांची कज&सBा ु

यानाच फेडावे लागत होते. हा कसला Cयाय...   



 

गर!बानंा कज
 फेड*याचा एकमेव उपाय -हणजे लहान मलांना मोलमजर! ु ू
कर*यास पाठवणे. �शवास2ा या उपायाचा बळी ठरलाु . ने�ल4पाचे बैल 
संभाळणे 6या7या नशीबी असावे.  

 

ने�ल4पा हा 6या खे:यातील सावकार. मा�गतले�यांना 

द4पट ;याजाने कज
 देणाराु . �शवा7या बापाने 

6या7याकडन ू ५०० >पये कज
 -हणन घेतले होतेू . हे 

कज
 फेड*यासाठ# �शवाला ने�ल4पा7या बलैांना 

चारायला @यायचे  होते.  

 

काह! वेळा 6याला कंटाळा येत होता. �शवाला शाळेची आठवण येत होती. बैल 

संभाळ*यापायी मीच एके �दवशी बैल होतो कA काय अशी भीती 6याला वाटत 

होती.  
 

�शवाच ेकाम तसे पा�ह�यास हलकेच होते. परंतु... 
 



 

�शवा हा एक साधा परंत हशार ु ु
मलगा होताु . 6याला 6या7या 
वया7या मलांबरोु बर खेळावेसे वाटत 
होते. आंCया7या झाडाखाल! बैलानंा 
चरायला सोडन शजेार!च असले�या ू
मलांबरोबर तो खेळत असेु . मजा 
करत असे.  
 

एके �दवशी �शवा खेळत असताना 6याचा �म� 

गोपी तेथे पळत पळत आला... 

�शवा.. 
�शवा... 
लवकर ये  



 

तझे बैल पळन गेलेु ू ..  

�शवा घाबEन थरथर कापायला 

लागला. बैल न �मळा�यास 

6याच ेकFयापेGा जाHत हाल ु
झाले असते. हाड ंमोडHेतोपयIत 
मार �मळणार. �शवा सामान 
गोळा कEन... 
 

बैलांना शोध*यासाठ# पळत पळत सटलाु . 



 

Jकती लांब गेले तर! बलै काह! 
�दसत न;हत.े 

देवा, आता 
मी काय 
कE?  

काह! वळेेत अधंार पड लागलाू . जंगलात उभा असले�या 
�शवाला भीती वाट वागल!ू . घर! परत*याचा Lवचार कE 
वागला.  

�शवा7या  घर! जाणारा रHता ने�ल4पा7या घरावEन जात होता.  

मी 6या 

बैलासंाठ# ३००० 

>पये मोजलेत.  
 

�शवा ने�ल4पाचा चढलेला आवाज ऐकत होता.  

 



 

�शवा... 

ने�ल4पाबरोबर �शवाच ेवडील होत.े  

बलै कठे आहेतु ? या भड;याला इतकं सोप कामस2ा जमत ु
नाह!. मी तला ु ५०० >पये उसने �दले होते. 6याच ेकाय झाले? 
परत कधी करणार? 

माझा मलगा ु
व बलै दो@ह! 
ए;हाना मेले 
असतील.  
 

उगीच काह! तर! बडबड  नकोसू . माझ ेबलै 
परत न आ�यास तQया मलाला िजवतं ु ु

जाळन टाकAनू ! 

�शवा तेथन Sनसटलाू .  



 

बघ,  
तो पळतोय! 
 

बघ. �शवा पळतोय. 

आTण जोरान ेफेकला.  

�शवा7या वUडलांनी 

दगड उचलला. 
 

�शवा खाल! पडला.  

त चालता होू .  
 

�शवाला जोर 
जोराने माE 
लागला. 

तला मा�हत नाह! काु ? 

 
त आ-हाला Jकती �ासू  

देत आहेस? 
 

सांग, ने�ल4पाच ेपसेै कसे 
फेडणार? 
 

गरस2ा  पाळता येत ु ु
नस�यास तला दसरंु ु  

काम कसं काय येऊ 

शकेल? 



 

�शवा... 
 

तो रा�भर पळतच होता. वाटेत एके �ठकाणी घसEन पडला.  

थक�यामुळे तेथेच झोपला. 
 

दसXया �दवशीु  सकाळी... 
 

घाबरत घाबरत गावात परत आला. 

आवाज न करता 

हळच घर! पोचलाू .  



 

 

घर EचडीEचFप होत. घरात पाय ठेवला.  

आई एका कोपXयात मदडन बसल!ु ू  होती.  
 

त येथे राह नकोसू ू . 
ने�ल4पा तला शोधत ु
आहे.  

6या रा�ी सव
 जण �मळन ू एका Sनण
याला पोचले.     

�शवाला शहरात 
पाठव याू . कठेतर! ु
नोकर! कE दे.  
 



 

 

दसXया �दवशी �शवा व ु
6या7या काकानी खेड े
सोडले.  

रे�वेत बसन शहराकड ेSनघालेू .  

 

पाच तासा7या %वासानंतर नंतर शहर पोचले.  
 

शहरातील गZगाट बघन �शवा ू हादरला. 
 



 

 

�शवा7या काकानी 
6याला एका लहान 
हॉटेलपाशी घेवन ू
गेला.  
 

क[ण भवनृ  

 

आजपासन त येथ ेू ू
काम करणार. 

�शवा हॉटेलम]ये केर 

काढ*याच ेकाम कE लागला.  

 

हॉटेलचा 
मालक तापट! 
Hवभावाचा.  
 

उ[ट! करकट! भांडी धताना ु
6याला उलट! येती कA काय 

असे वाटत होत.े  
 



 

हॉटेलचे Hवयपाकघर %6यG नरकासारखे होते. तेथील धळू, धरू, व 

घाण वास 6याला सहन होईना. �शवाला भक लागल! तर! तो खाऊ ू
शकत न;हता.  

 

तासनतास असल! क[टाची कामं 6यानी  कधीच केले न;हते.  

सायंकाळपयIत  तो अGरशः दमन दमन अध
मेला होत असेू ू .   
 



 

एके �दवशी सकाळी पांढरे 

कपड ेघातलेला Lव�च� 

चहेXयाचा एक माणस चारू -पाच 

�म�ाबरोबर हॉटेलम]ये �शरला.  

काय दादा, मलगी पसंद ु
आहे ना? 

 

अरे, हा मान वर कEन 
बघायलाच घाबरतो. 
 

ते सव
 मलगी बघायला आले ु
होते. तो खश होताू .  जोर 

जोरानी हसत Tखदळत होता. 

हसताना 6याच ेओठ 

कानापयIत जात होत.े  

6याच े�म�स2ा हसत ु
होते. �शवाला काह! 
उमगेना. तोस2ा ु
6यां7या-बरोबर 
मनात�या मनात हस ू
लागला. शेवट! 6याला 
राहवेना. जोरानी 
हसला. हसत 
असतानाच 6या7या 
हातातील कप-ब`या, 
काचचेी भांडी 6या 
त>णा7या अंगावर 
पड�या.  
 



 

हॉटेलचा मालक, क[ण 6याला ओढतच Hवयपाकघरात घेवन गेलाृ ू . 
 

तो माE लागला.  जोर जोराने �श;या 

देव लागलाू .लाथा-बaaयानी मारताना ु
6याला काह! वाटत न;हत.े  

 

W H A C K… 



 

6या रा�ी �शवा रडकंडीला आलाु . डोbयात 

पाणी आले. एकटेपणाचा कAव कE लागला.  
 

घाण वास व डासामंळे तो वतैागला ु
होता.  

तेथन पळन जावेसे वाटत होतेू ू .  

परंत मालक क[ण 6य7यावर पाळतु ृ  ठेऊन होता.  
 

इथ ेबघ, त कठ�याह! ू ु
पcरिHथतीत येथन ू
बाहेर पड शकणार ू
नाह!.  

तQया काकानी ु
माQयाकडन ू ७०० 

>पये कज
 -हणन ू
घेतलेले आहेत.  
 



 

परत एकदा असे काह! के�यास 
तला ठार माEनच टाकAनु .  

 

�शवाला खोल!7या आत ढकलन बाहेEन कलप लावलाू ूु . �शवा 

ज�मनीवर Sनप�चत पडन क[णाला ू ृ मनात�या मनात �श;या देऊ 

लागला. तेथील इतर कामगार मालकाला �भवन ग4प होतेू . सगळीच 

लहान मलुं. �शवाच १० वषा
चा.  

 



 

दसXया �दवशी सकाळीु .. 
 

ऊठ, पाच वाजले.  

 

काम कधीच संपणारे न;हते.  
 

शर!राला, मनाला दमवणारा.  कंटाळवाणा.. 

धोकादायक..  वांती करायला लावणारा. 

यातून सटका नाह!ु . 



 

6या हॉटेलम]ये एक वयHकर मजर होू ता. 

 

6याच े नाव अ4प*णा. ४० वषा
चा 
असावा.  

 

इतर सव
 6याची टर उडवत होत.े  
 

तो मा� एक शCदह! बोलत नसे.  

 

रा� झ�यानतंर तो थोडासा उ6साह! होत असे. पेपरमधील बात-या जोरजोराने 

वाचत असे. यातनच �शवाला प�ह�यांदाच बाहेर7या जगाची ओळख झाल!ू .   

मेिaसकोतील बाल मजरा7ंया �मरवणकAची बातमी तो एके �दवशी वाचत होताू ु . 
 



 

दोघेह! म]यरा�ीपयIत या Lवषयी ग4पा मारत होते. 

 
हा समाज आप�या 
िजवावर चैन करत आहे.  

 

काह! इतर मलंह! या चचत भाग घेत होतेु h . 
एके �दवशी या मलांनी एक मह6वाचा %ु `न Lवचारला. 

 

आपण आपल! मदत 
कशा %कारे कE शकतो? 

आपण काह! तर! 
करायला हवे.. 
 

अ4प*णा सवाIना Lवचार करा -हणन सां�गतलाू . 
 

हो, आपणच करायला हव.े इतर 
कणीह! पढे येणार नाह!ु ु .  
 

अ4प*णा ग4प बसला. 
 



 

काह! �दवस �शवा7या 

डोaयात अशा %कारचे 

नवीन Lवचार येत होते.  

 

एके �दवशी हॉटेल7या समोEन शाळेला जात असले�या मलाकंड ेपाहत होताु . 6यांच े

पHतकु -पाट!च ेद4तर, 6याचें कपड ेबघत असताना 6याला Hवतःची दशा आठवल!. 

मीस2ा कधी तर! 6यां7यासारु खे शाळेला जाऊ शकेन का?  6याला Hवतःबiल कAव 

वाट लागल!ू .   



 

6या रा�ी �शवा Hवयपाक घरा7या ज�मनीवर झोपला होता. 6याला रा�ी 
एक Hव4न �दसले. एका लांबलचक �मरवणकAतील बालमजराबरोबर ु ू
हास2ा मोठमोjयांदा Hवतः7या हaकासंबंधी7या घोषणा देत होताु .  

 



 

बाल मजरां7या समHयाू  

 

बालमजूर कणास -हणावेु  
कठ�याह� Gकार'या उ$पCनासाठ1 Iकवा अध&वेळु ं /पण& वेळ पगारासाठ1 ू

5 ते 14 वषा&'या, मजर� करणाOया मलाू ु -मल�ंना बालमजर असे ु ू

Pहणता येईल. यात Qवतः'या 9यवसायासाठ1 Iकवा आईं -व�डलांसाठ1 

दोन तासापेSा जाQत वेळ काम करणाOया मलाु -मल�ंनाह�ु  बालमजरात ू

समा7व�ट करता येईल.  

आंतररा�T�य कामगार सघंटने'या (ILO) मते 8-15 वयोगटातील 7.5 

कोट� मल ंनोकर� करत आहेतु . भारतातील बालमजरांची संWया ू 1.6 

कोट� आहे.  ह� मलंु , काडीपेट�-फटा6या'या कारखाCयात, हॉटे�समZये, 

बीडी कामगार वा शतेमजर Pहणन मजर� करत आहेतू ू ू . या9य[त\र6त 

कमीत कमी पगार देणाOया अनके लहान मो]या उ^योग 9यवसायातह� 

मल ंमजर� करत आहेतु ू .    
 



 

कायदा काय सांगतो? 

भारतीय सं7वधानानसार ु 14 वषा&खाल�ल मलाु -मल�नंा मजर� कर.यास मनाई आहेु ू . 

भारतीय सं7वधानाची 24वी अनसची चौदाु ू  वषा&खाल�ल मलाु -मल�ंनी कारखानेु , खाण 

Iकवा कठ�याह� धो6या'या <ठकाणी मजर� कर.यास मaजाव करतें ु ू . अनसची ु ू 39 

(एफ) Gमाणे मलां'या नै[तक व भौ[तक शोषणास कठलाह� वाव नाह�ु ु . सं7वधाना'या 

डायरेि6ट9ह 7GिCसप�समZये 14 वषा&खाल�ल सव& मलाु -मल�ंना शालेय शSणाची ु

स6ती केल� आहे. $याची जवाबदार� राaयशासनाने hयावी असे नमद कर.यात आले ू

आहे. सं7वधानातील या तरतद�ंची अंमलबजावणी करणारे व बालमजर� रोखणारे ु ू

कायदे कi jशासनाने पास केले आहेत.   

तर!स2ा बालमजर! का आहेु ू ?  

भारतातील बालमजर�'याू  समQयेला मागणी तसा परवठा हे 7वषचk कारणीभत आहेु ू . 

अतीदा\रlयामळे कमवणाOया हातांची कमतरता भmन काढणे हे मो]या कटंबांचा ु ुु
उBेश असतो. शाळांची कमतरता, शेजाOया-पाजाOयाचंा अडाणीपणा, यामळेसBा ु ु

बालमजर� थांबत नाह�ू . कमी मजर� देत  Iकवा मोफत काम कmनू ं  घे.या'या 

सवयीमळे मालका'या खचा&त बचत होतेु . लहान मलं मनापासन तkार न करता ु ू

सांगेल ती कामं करत अस�यामळे मालकांना बालमदर हवे असतातु ू . असा Gकारे 

बाल मजरांची समQया मागणी तसा परवठा या चkात अडकन पडला आहेू ु ू . $यामळे ु

या समQयेला उ$तर सापडत नाह�.  

बालमजरांच ेशोषण थांबवता येईल काू ?  

गेले Iक$येक वषा&पासनू  बालमजर�सबंंधी'या काय^याच ेउ�लंघन मालक करत आहेतू . 

गर�बी आnण [नरSरता यामळे बालमजर� हoपार करणे क<ठण ठरत आहेु ू . $यामळे ु

बालमजर�च े[नयंpण आnण $यासंबंधी काह� [नयम कmन $याची कठोर ू

अंमलबजावणी करणे हेच सोइQकर ठरेल.  

या समHयेला काह! उ6तर आहे कA नाह!? 

मलाु -मल�ं'याकडन मजर� कmन घेणे गरजेच ेठरत अस�यास $यांनाु ू ू  मळणार� 

मजर�ू , काम कर.या'या वेळा यावर बधंनं असणारे कायदे हवेत. हे कायदे $यां'या 

शSणास व उ^यागावकाशा'या GशSणास मदत करणारे असावेत. $यामळे वयात ु

आ�यानतंर $यां'या पोटा-पा.याची 9यवQथा होऊ शकेल.   यासाठ1 लागणाOया 

पैशाची तरतद सव& उ^योजकानंीू  मळन करायला हवेू . यासाठ1 Qवयंसेवी संघटनांनी 

पढाकार hयायला हवेु . 



 

एके �दवशी तथेे एक नवीन मलगा हॉटेल7या ु
कामासाठ# आला. 6याचे नाव मiाु . फaत सहा 
वष वयाचाh .  

 
या 
मलासाठ# ु
400 >पये  
कज
 देशील  
का?  

मiाच ेवडील मालकाबरोबर 6याचा पगार ु
ठरवत होत.े  

मiाला इथल! काम ंझपेणार! न;हतीु . 

प�ह�याच �दवशी काम चकवन तो ु ू
लपन बस*याचे %य6न कE लागलाू . 

परंत मालकानी 6याला शोधन काढलेु ू ..  

 

आळशी मलगाु ! लवकर 

लवकर काम कर. 
 

मुoा घाबmन थरथर कापत होता.   

 

�शवा 6याला शांत करत 
6या7याशी दोHती कE लागला.   

 



 

मालका7या दबावामळेु  मiालाु  मोjया मलाइंतकेु  काम कराव ेलागत होते. 

मiाु  %य6नह! करत होता. 

परंतु मोjया मलाइतकेु  काम करणे 
जमत न;हते.  

 

काम कEन दमत होता.  

अंगाला लागले-mबगले वा खरचटले तर! 6याकड ेदल
Gु  करत काम करत होता.  



 

एकदा चल!वरु  ठेवले�या 
उकळत असले�या चहाच े
भाडं ेमiा7याु  हातनू 6या7या 
अंगावर पडले. हात पाय 
भाजले.  

 

मiाु  Lव;हळू लागला. 6याला दवाखा@यात घेवनू  
जायला हवे होते. मालकाला सांग*याइतके धाडस 
कणाजवळह!ु  न;हते. दघ
टनाु  वा अपघात झा�यास 
मालकाला फार राग येत होता. चहाचे भरलेले भांड े
ज�मनीवर पड�यामळेु  अगोदरच भरपरू नकसानु  
झाले होते. 6यावर दवाखा@याचा खच
! �शवाला मा� 
मiाचेु  हाल बघवत न;हते. मालकाकड े जाऊन 
6याला Lवनंती कE लागला.  

सर, मी 
काह! बोल ू
का? 
 



 

मiालाु  डॉaटरकड ेपाठव*यासंबधंी का? 

तQयापरतेु ु  तू बघ. दसXयांचाु  काळजी 

कE नको. अगोदर इथनू बाहेर जा.  

अजनू एकदा या 

Lवषयी बोल�यास तझीु  

जीभच कापनू टाकेन.  

6या कFयालाु  घेवनू  ये.  

 

मiाु  लपनू बसला होता.  

 



 

मालकानी 
6याला ओढनू  
बाहेर काढले.  
 

ये 
             

भड;या.. 
 

तQयाु  पोरकटपणामळेु  

मला अगोदरच भरपरू 

�ास होत आहे. 

नकसानु  होत आहे.  

हे नकसानु  तचू भEन 

nयायला हवे. 

दवाखा@याचा खच
स2ाु  

तQयाु  बापा7या कजा
त 

जमा करेन.  



 

�शवा जोराने ओरडला.  

6याला सोडनू  nया. 

तमचीु  वागणकू  
योoय नाह!.  
 

ये राGसानो, त-हालाु  
येथनू  बाहेर पड*यासाट! 
वेगळे घर नाह! हे 
लGात असू दे. हेच 
तमचेु  घर व मीच 
तमचाु  मालक. माQया 
मना%माणे तम7याकडनु ू  
मी काम कEन घेईन.  

 

आतील आरडाओरडा ऐकनू  लोक जमा होऊ लागले.  

 



 

 
जमावातीव दोघे पढेु  येवनू भाडंण �मटव*या7या %य6नात होते.  

 

दोघेह! मालकाबरोबर बोलू लागले.    

 

तू ताबडतोब मiालाु  घर! पाठवनू दे.  
 

हे शaय नाह!. 6याच े
बाबा याला तयार 
होणार नाह!.   

 



 

मiा7याु  वUडलाकड ेSनरोप गेला. 
 

मी तर! काय कE?  

मी या मालकाकडनू  
400 >पये उसने 
घेतलेले आहेत. कज
 
फेड*यासाठ# 
माQयाजवळ एक 
पैसा नाह!. मला 
दसराु  माग
 सचतु  
नाह!. मiाु  येथचे 
राहू दे व कज
 फेडू 
दे.  

 

मiाचेु  वडील इतर काह! 
जणाकडनह!ू  कज
 घेतले होते.  

 

मी तर! काय करणार? मलगाु  
येथेच असू दे. मी 6याला पोटभर 
जेवण देऊ सकणार नाह!. घर! 
आ�यास एकवेळच ेअध
पोट! जेवण 
�मळेल. 6यापेGा येथे दोन वेळच े
जेवण तर! �मळेल.   

 

कज
 देणारे 40 टaके ;याजान े
कज
 देतात. पcरिHथती mबघडल! 
आहे. 6याच ेकटंु ु ब कजा
त बडालेु  
आहे. पढ7याु  तीन Lपढ!लाह! ते 
फेडता येणार नाह!. कज
 
देणाXयाकड ेवेठmबगाXयासरखे 
आय[यभरु  फकटु  काम करावे 
लागेल.  

 



 

आपण यासाठ# काह! तर! कE या. कायnया%माणे 14 

वषा
खाल!ल मलांनाु  कामावर ठेवता येत नाह!. Jकवां  

काम कर*यास दबाव टाकता येत नाह!. याला दसर!कडेु  

कठेतर!ु  कामाला लावता येईल.   

 

दसर!कडेु  काम? 

सगळीकड ेशोषण होणार हे मा� नaकA. कारखाने, दकानंु , 
वक
 शाप, �म�स – शहर असो कA खेडे – सगळीकड ेलहान 
मलांनाु  गलामासारखेु  वागवतात. व ह! मलंु  आई बापाचे कज
 
फेडतात. पगार कमा. काम कर*याची जागा घाण. यापेGाह! 
घाण.   
 

कायदा काय सांगतो? का�म
क खाते 
काय करत?े ते काह! मदत कE 
शकतील का? 

 

कसला कायदा? कसले खाते? 

अजनपयIतू  6यानी काह! तर! केले आहे का? 

फaत खटले भर*यासाठ# 6यांचा पढाु कार असतो. 
परंतु हे काह! 6याचे उ6तर होऊ शकत नाह!.  

आपण हे हॉटेल बंद कE शकू. परंतु 6यातनू 
काय फायदा? मiाु  व इतर मलुं उपाशी मरतील. 
झोप*यास जागा नसेल. ह! मलुं िजथे आहेत 
तेच बरे.  



 

एक �मSनट सर, आ-हाला  
�शकायची इ7छा आहे. 
मला वाचावेसे वाटते. हे 
शaय होईल का?    

 

  

आ-ह! याबiल मालकाबरोबर बोलू. परंतु बोल*यातनू  काय 
Sन[प@न होईल? नाह!. काह! तर! वेगळे करावे लागेल. या ग�ल!त 
माQया ओळखीचे एक Sनव6तृ  �शGक आहेत. 6यानंा या मलांनाु  
�शकLव*यास सांगू या. याची ;यवHथा आपण कE शकतो.  
 

�शकनू  शहाणे होणे हेच या समHयेचे उ6तर व दरगामीू  

पcरणाम करणारे असेल. ह! मलंु  �शकनू  सवEन मोठे होत 

गे�यास 6यानंा आप�या पcरिHथतीची जाणीव होईल. आTण 

या पcरिHथतीतनू  बाहेर पड*यासाठ# %य6न कE लागतील. 

योoय %माणात मजर!ू , काम कर*यासाठ# Hव7छ 
जागा, व �शक*यासाठ# वेळ हे या मलां7याु  
माग*या आहेत. आपण पढेु  जाऊ या. ह! िHथती 
बदल*याची ताकद तम7याकडचेु  आहे. आ-ह! फaत 
मदत करणारे.  

 



 

मलांनाु  झोपायला रा�ीच ेबारा वाजले. 

ते परत येतील कA नाह!?  

बघू 

दसXयाु  �दवशी नेहमी%माणे �शवा उठनू  कामाला लागला.  
 

Sततaयात मiाु  गोड बातमी घेऊन आला. 
 

�शवा, त े
लोक परत 
आले आहेत.  
 



 

�शवा 6यां7या टेबलापाशी गेला.  

आ-हाला बSघत�यावर तलाु  का एवढा आ`चया
चा धaका 
बसला? आजपासनू  आ-ह! येथेच जेवायला येत जाऊ.   

 मलंु  आपाप�या कामाला लागल!. मालक हे सव
 बघत होता. 
 

हे काय? या खोडसाळ 

मलांनाु  काह! तर! झालेले 

आहे. इतके छानपैकA काम 

करताना मी कधीच बSघतले 

नाह!. या दोघानी काह! तर! 

जाद ूकेल! असेल. ह! जाद ू

माQयाकड ेनाह!.  

यां7याशी बोल�यास मला 

नaकAच फायदा होईल.  

मालक प�ह�यांदाच असे काह! तर! 
Lवचार करत होता. असले Lवचार 
यापवsू  6या7या डोaयात कधी आले 
न;हते.  

 



 
 

�शवा रोज7या %माणे काम करत होता. खरे पाहता आज तो 

आप�या कामाबiल Lवचार करत न;हता. आजचे काम वेगbया 

%कारचे आहे असे 6याला वाटत होते. इतaया उ6साहाने तो कधीच 

काम केला न;हता. 6याSन छानपणे काम कEन संपLवले. आप�या 

पाठ#शी ते दोघे आहेत या Lव`वासामळेु  6याचे सामtय
 दपट!नेु  

वाढले. 6यांचा पा�ठंबा अस�यास माझे %य6न असफल होणार 

नाह!त.  

 

आज 6या7यासमोर एक Hव4न होते. भLव[यात योoय पगार, 

हे केवळ Hव4न न;हते. ते दोघे रोज हॉटेलम]ये येत 

होते. �शवा व 6या7या �म�ानी वाढलेले जेवण जेवत 

होते. सव
 मलांनाु  भLव[याबiल उ6साह होता. आपले 

%य6न ;यथ
 जाणार नाह!त याची मनोमन खा�ी होती. 

इतरां7या आधाराने 6यांचे Hव4न खरे होणार होते.  

 

 


